
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Konsep dasar penelitian 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep dasar penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
penelitian 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan kenapa kita 
perlu melakukan penelitian 

3. Mahassiwa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
penelitian 

4. Mahassiwa dapat 
menjelaskan tahap-tahap 
dalam melakukan penelitian 

1. Definisi penelitian 
2. Jenis-jenis 

penelitian 
3. Langkah-langkah 

dalam melakukan 
penelitian 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Melakukan 
resume materi 
tentang konsep 
dasar penelitian 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 1 dan bab 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Tinjauan pustaka  
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami kedudukan dan manfaat tinjauan pustaka dalam penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan peran tinjauan 
pustaka dalam penelitian 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
literature 

3. Mahasiswa dapat melakukan 
citation (tekhnik pengutipan) 

1. Peran tinjauan 
pustaka dalam 
penelitian 

2. Jenis-jenis 
literatur 

3. Tekhnik citation 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Melakukan 
latihan citation 
(tekhnik 
pengutipan) 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Masalah / Pertanyaan penelitian 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep masalah penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan sumber 
masalah dalam penelitian 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan kriteria 
masalah penelitian yang baik 

3. Mahasiswa dapat 
memeberikan contoh 
bagaimana menyusun  
masalah penelitian 

1. Sumber masalah 
dalam penelitian 

2. Kriteria rumusan 
masalah yang baik 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rumusan masalah 
penelitian 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Variabel penelitian 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep variabel penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep variabel 
penelitian 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konspe dimensi 

3. Mahasiswa dapat menyusun 
operasionalisasi sebuah 
variabel 

4. Mahasiswa dapat menyusun 
indikator perilaku dari 
saebuah variabel penelitian 

1. Definisi varaibel 
penelitian 

2. Operasionalisasi 
variabel 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
operasionalisasi 
variabel 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Data penelitian 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep data penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep data 
penelitian 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis data 
penelitian 

3. Mahasiswa dapat 
menyebutkan jenis-jenis 
tekhnik analisis data 

1. Konsep data 
penelitian 

2. Jenis-jenis data 
penelitian 

3. Tekhnik analisis 
data 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
data penelitian 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Alat pengumpul data 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami alat pengumpul data 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis alat 
pengumpul data 

2. Mahassiwa dapat 
menjelaskan karaktersitik 
dari tiap-tiap alat pengumpul 
data 

1. Jenis-jenis alat 
pengumpul data 

2. Karakteristik alat 
pengumpul data 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
alat pengumpul 
data 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Alat pengumpul data 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami alat pengumpul data 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis alat 
pengumpul data 

4. Mahassiwa dapat 
menjelaskan karaktersitik 
dari tiap-tiap alat pengumpul 
data 

3. Jenis-jenis alat 
pengumpul data 

4. Karakteristik alat 
pengumpul data 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
alat pengumpul 
data 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Validitas dan reliabilitas alat pengumpul data 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep validitas dan reliabilitas alat pengumpul data 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
validitas 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
validitas 

3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan cara mengukur 
validitas sebuah instrument 

4. Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
reliabilitas 

5. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
reliabilitas 

6. Mahasiswa dapat 
menjelaskan cara mengukur 
reliabilitas sebuah 
instrument 

1. Definisi validitas 
2. Jenis-jenis 

validitas 
3. Bagaimana 

mengukur 
validitas sebuah 
instrument 

4. Definisi 
reliabilitas 

5. Jenis-jenis 
reliabilitas 

6. Bagaimana 
mengukur 
reliabilitas sebuah 
instrumen 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
validitas dan 
reliabilitas alat 
pengumpul data  
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 9 

 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Tekhnik analisis data 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep tekhnik analisis data 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
tekhnik analisis data 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan tekhnik analisis 
data untuk penelitian 
kuantitatif 

3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan tekhnik analisis 
data untuk penelitian 
kualitatif 

1. Jenis-jenis tekhnik 
analisis data 

2. Tekhnik analisis 
data untuk 
penelitian 
kuantitatif 

3. Tekhnik analisis 
data untuk 
penelitian 
kualitatif 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
tekhnik analisis 
data 
 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Populasi dan sampel penelitian 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep populasi dan sampel penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi 
populasi 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi sampel 
penelitian 

3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan tekhnik 
penarikan sampel 

4. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
sampel dalam penelitian 

1. Definisi populasi 
2. Definisi sampel 

penelitian 
3. Tekhnik penarikan 

sampel 
4. Jenis-jenis sampel 

dalam penelitian 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
populasi dan 
sampel penelitian  

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Metode penelitian deskriptif 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep metode penelitian deskriptif 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan definisi metode 
penelitian deskriptif 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
penelitian deskriptif 

1. Metode penelitian 
deskriptif 

2. Jensi-jenis 
penelitian 
deskriptif 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
metode penelitian 
deskriptif 
  

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Metode penelitian korelasi 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep metode penelitian korelasi 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
penelitian korelasi 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan design 
penelitian korelasi 

3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
penelitian korelasi 

1. Metode penelitian 
korelasi 

2. Design penelitian 
korelasi 

3. Jenis-jenis 
penelitian korelasi 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
metode penelitian 
korelasi 
  

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Metode penelitian eksperiment 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep metode penelitian eksperiment 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
penelitian eksperiment 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan karakteristik 
penelitian eksperiment 

3. Mahasiswa daapt 
menjelaskan jenis-jenis 
penelitian eksperiment 

1. Metode penelitian 
eksperiment 

2. Karakteristik 
penelitian 
eksperiment 

3. Jenis-jenis 
penelitian 
eksperiment 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
metode penelitian 
eksperiment 
  

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 10 dan 
bab 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Metode penelitian tindakan kelas 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep metode penelitian tindakan kelas 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
penelitian tindakan kelas 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan karakteristik 
penelitian tindakan kelas 

1. Metode penelitian 
tindakan kelas 

2. Karakteristik 
penelitian 
tindakan kelas 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
metode penelitian 
tindakan kelas 
  

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Metode penelitian kualitatif 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami konsep metode penelitian kualitatif 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
penelitian kualitatif 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan perbedaan 
penelitian kualitatif dan 
kuantitatif 

3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan karakteristik 
penelitian kualitatif 

4. Mahasiswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis 
penelitian kualitatif 

1. Konsep penelitian 
kualitatif 

2. Perbedaan 
penelitian 
kualitatif dan 
kuantitatif 

3. Karakteristik 
penelitian 
kualitatif 

4. Jenis-jenis 
penelitian 
kualitatif 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat 
rangkuman materi 
metode penelitian 
kualitatif 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 15 dan 
bab 16 

 
 
 
 
 
 
 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Kode & Nama Mata Kuliah  : PG 324 Metodologi Penelitian 
Topik bahasan    : Sistematika laporan penelitian 
Tujuan pembelajaran umum  : Mahasiswa memahami sistematika laporan penelitian 
Jumlah pertemuan   : 1 (satu) kali  
 
Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/ indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
evaluasi 

Media & buku 
sumber 

1 1. Mahasiswa dapat 
menjelaskan sistematika 
laporan penelitian kuantitatif 

2. Mahasiswa dapat 
menjelaskan sistematika 
laporan penelitian kualitatif 

3. Mahasiswa dapat 
menjelaskan kode etik dalam 
penulisan laporan penulisan 

4. Mahasiswa dapat menyusun 
laporan penelitian  

1. Sistematika 
laporan penelitian 
kuantitatif 

2. Sistematika 
laporan penelitian 
kualitatif 

3. Kode etik dalam 
penulisan laporan 
penulisan 

Menyimak kuliah 
dari dosen, diskusi, 
responsi dan 
mengerjakan tugas 

Membuat laporan 
penelitian (bab 1, 
2, dan 3) 

-OHP 
-LCD 
-Donald Ary, dkk, 
2006, bab 18 dan 
bab 19 

 
 
 
 
 


